NAVODILA PREISKOVANCEM ZA ZBIRANJE SREDNJEGA CURKA
URINA
Ta način odvzema urina uporabljamo pri otrocih in osebah, ki so sposobne zavestnega uriniranja.
Pomembno je, da je urinski vzorec oddan pravilno. Oddati je potrebno srednji curek urina, saj se s
tem prepreči kontaminacija urinskega vzorca. Najprej nekaj urina zavržete v stranišče, nato urin
prestrežete v kozarček za urin (vsaj 15 ml urina). Preostali urin zavržete v stranišče.
V primeru, da ste urin zbrali doma, ga do oddaje v laboratoriju hranite v hladilniku na 4-8oC. Urinski
vzorec morate dostaviti v laboratorij najkasneje v eni uri. Lonček za oddajo urina dobite v ambulanti
ali v laboratoriju.
Lonček mora biti vedno označen z imenom, priimkom in datumom rojstva. V primeru da urin
vzamete doma morate na lonček napisati tudi datum in uro odvzema.
ODVZEM URINA PRI DOJENČKU/MAJHNEM OTROKU
Odvzem z urinsko vrečko je najpogostejša metoda odvzema urina pri dojenčkih in majhnih otrocih.
Vrečko dobite v ambulanti, skupaj z napotnico ali v laboratoriju.

Navodila se nadaljujejo na naslednji strani!

Nadaljevanje navodil:
POSTOPEK
 urinsko vrečko (glej sliko 2) po temeljitem umivanju (glej sliko 1) nalepimo okrog spolovila
(glej sliko 3) in počakamo, da otrok urinira
 koža okrog spolovila mora biti suha, ne smete jo mazati s kremo, da se vrečka ne odlepi in
popusti, urin pa razlije v plenico
 v kolikor otrok v eni uri ni uriniral, morate postopek ponoviti z novo vrečko
 urin iz vrečke NE PRELIVAJTE v kozarček!
 vrečko odstranite, stisnete skupaj, vstavite v kozarček (glej sliko 4) z navojem in zaprete
 na kozarček napišite ime in priimek otroka, rojstni datum, datum in uro odvzema
 kozarček z vrečko dostavite v laboratorij najpozneje v eni uri po odvzemu

Kozarček za urin (4) prejmete pri svojem izbranem zdravniku ali v laboratoriju.

Spoštovani preiskovanci!
Da bi bil rezultat preiskave točen vas naprošamo, da se držite teh navodil. Le točen rezultat bo
služil vašemu osebnemu zdravniku za pravilno ukrepanje! V primeru nejasnosti smo vam na voljo:
OZG OE Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka,Laboratorij; tel: 04 502 00
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